
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัปราจีนบรีุ 

ประวติัความเป็นมา 

จงัหวดัปราจนีบุรเีป็นหวัเมอืงชายแดน ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของประเทศไทย บรเิวณ 

ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าปราจนีบุรยีาวเหยยีดจากทศิตะวนัออกจนถงึทศิตะวนัตก ลกัษณะเป็นทีร่าบ 

ลุ่มแมน้ํ่าปราจนีบุรไีหลผ่านสองฟากฝ ัง่ จงัหวดัปราจนีบุรมีอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศกมัพชูา

ประชาธปิไตย ทางดา้นอําเภออรญัประเทศและอําเภอตาพระยา ดงันัน้จงัหวดัปราจนีบุรจีงึเปรยีบเสมอืน

เมอืงกนัชนระหว่างประเทศไทย และประเทศกมัพชูาประชาธปิไตย นับไดว้่าเป็นจงัหวดัทีเ่ก่าแก่จงัหวดั

หน่ึง มอีาณาเขตกวา้งขวางกว่าจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

จงัหวดัปราจนีบุรน้ีีเดมิเรยีกกนัหลายชื่อ คอื ปราจนีบุร ี ปราจณิบุร ี ปาจณิบุร ี ตามหนงัสอื

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน คาํว่า “ปราจนี” แปลว่า “ตะวนัออก” ซึง่หมายความว่าเมอืงทางทศิ

ตะวนัออกของประเทศไทย จากหลกัฐานดัง้เดมิตามพระราชพงศาวดารไทยปรากฏเรยีกชื่อน้ีมาตัง้แต่

สมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีของไทย แต่มกัเรยีกกนัว่า “เมอืงปราจณิ” แต่จากหนังสอืประชุมพระราช-

นิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๔ แห่งราชวงศจ์กัร ี เรยีก “เมอืงประจมิ” 

บางทีก่เ็รยีกว่า “เมอืงปจัจมิ” ซึง่คาํว่า “ปจัจมิ” แปลว่า เมอืงทางทศิตะวนัตก ซึง่คงหมายความถงึอยู่ทาง

ทศิตะวนัตกของประเทศกมัพชูาประชาธปิไตยนัน่เอง 

ในสมยักรงุรตันโกสนิทรเ์ป็นราชธานี ยงัคงเรยีกกนัว่า “เมอืงปราจณิ” เมือ่ประเทศไทยมี

การปกครองส่วนภูมภิาคแบบมณฑลเทศาภบิาล เมอืงปราจนีเป็นทีต่ ัง้ของมณฑลปราจณีครัน้ถงึรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๖ แห่งจกัรวีงศ ์ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่น

คาํว่า “เมอืง” เป็น “จงัหวดั” ทัว่ประเทศ ดงันัน้ทําเนียบรายชื่อของจงัหวดัทัว่ประเทศ จงึมคีาํว่า “จงัหวดั

ปราจนีบุร”ี อยูใ่นทาํเนียบของกระทรวงมหาดไทย 

สาํหรบัทีต่ ัง้ของเมอืงปราจนีบุรนีัน้ ในประวตัศิาสตรไ์ม่ไดก้ล่าวถงึว่าตัง้อยูท่ีใ่ด แต่พอจะ

อนุมานตามเหตุผลทีพ่อจะเชื่อถอืไดค้อื ในสมยัอยธุยาตอนปลายต่อกบัสมยัธนบุร ี สมเดจ็พระเจา้ตาก-

สนิมหาราชในขณะนัน้รบัราชการเป็นพระยาวชริปราการ ไดช้กัชวนสมคัรพรรคพวกทัง้ชาวจนีและชาว

ไทยแหวกวงลอ้มของพมา่ออกจากกรงุศรอียธุยาได ้ไดเ้ดนิทางหลบหนีพมา่มาจนถงึบา้นพรานนก เมอืง

นครนายก จงึใหบ้รรดาทหารทีห่ลบหนีมาดว้ยทัง้ไทยและจนีออกหาเสบยีงอาหาร ฝา่ยทหารของพมา่ที่

รกัษาเมอืงปราจณิ อยูท่ีบ่างคางไดท้ราบขา่วการหลบหนีของพระยาวชริปราการ จงึยกกําลงัมา

ปราบปรามเกดิปะทะกนั ปรากฏว่าฝา่ยไทยไดร้บัชยัชนะ ซึง่ขอ้ความในตอนน้ีบ่งไวช้ดัเจนว่า "บางคาง 

แขวงเมอืงปราจณิ" ซึง่ในคาํภาษาจนีภาษาแตจ้ิว๋ออกเสยีงเรยีกเมอืงปราจณิ ว่า "มัง่คัง้" ซึง่หมายถงึ    

"บางคาง" นัน่เอง ดงันัน้คาดว่าเมอืงปราจนีบุรเีดมินัน้คงตัง้อยูท่ีบ่รเิวณบา้นบางคางอยา่งแน่นอน เพราะ

นอกจากสถานทีน้ี่แลว้ กไ็ม่ปรากฏซากเมอืงในทีอ่ื่นใด (สาํหรบัซากเมอืงโบราณทีโ่คกวดั ตําบลโคกปีบ 

จงัหวดัปราจนีบุร ี นัน้เป็นซากเมอืงโบราณทีส่นันิษฐานว่ามใีนสมยัขอม คอื เมอืงอวธัยปรุะ หรอื เมอืง 

มโหสถ ซึง่ต่อมาไดเ้สื่อมโทรมลงซึง่จะกล่าวถงึในตอนต่อไป และคงจะยา้ยมาอยูใ่นบรเิวณบา้นบางคาง

น้ี) และจากการสาํรวจกพ็บซากและรอ่งรอยใหเ้หน็ว่า ปราจนีบุร ีนัน้ เดมิตัง้อยูท่ีบ่างคาง เพราะบรเิวณ

ใกล้ๆ  วดับางคาง (ปจัจุบนัตัง้อยูท่ีต่ําบลรอบเมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบุร ี จงัหวดัปราจนีบุร)ี ยงัแลเหน็



 ๒ 

ปรากฏเป็นโคกเป็นเนินอยู่บา้ง ต่อมาไดม้ผีูข้ดุพบโบราณวตัถุหลายอยา่ง เช่น พระพุทธรปูสมยัอยธุยา 

(ขณะน้ีอยูท่ีพ่ระครศูลีวสิุทธาจารย ์ วดัสงา่งาม อําเภอเมอืงปราจนีบุร ี จงัหวดัปราจนีบุร)ี แมใ้นปจัจบุนั

ซากและรอ่งรอยต่างๆ จะถูกทาํลายไปบา้ง แต่กย็งัมเีคา้เป็นชยัภูมทิีต่ ัง้เมอืงพอจะสงัเกตเหน็ไดบ้า้ง 

และหลงัต่อจากนัน้กค็งจะยา้ยตวัเมอืงมาตัง้อยูบ่รเิวณกองกํากบัการตํารวจภธูรจงัหวดัปราจนีบุร ี

ในปจัจบุนั ซึง่ห่างจากแม่น้ําปราจนีบุร ีประมาณ ๒๐๐ เมตร และบรเิวณน้ีกย็งัคงมซีากกําแพงเมอืง 

บางส่วนหลงเหลอือยู ่ส่วนอื่นๆ ไมป่รากฏใหเ้หน็แลว้ 

จากขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัสถานทีต่ ัง้เมอืงปราจนีบุร ีทัง้บรเิวณบา้นบางคาง และกองกํากบั

ตํารวจภธูร จงัหวดัปราจนีบุรน้ีี อกีเหตุผลหน่ึงทีน่่าเป็นไปไดค้อื บรเิวณทัง้สองแห่งน้ีตัง้อยูไ่มห่่างจาก

แหล่งน้ําทัง้น้ีเพราะในการตัง้บา้นเรอืน การสรา้งเมอืงของไทยแต่โบราณแลว้จะนิยมยดึถอืในแนวทาง

เดยีวกนั คอื ใหอ้ยูใ่กลบ้รเิวณแหลง่น้ํา เพื่อประกอบอาชพีในการเพาะปลกู ทาํนาและการคมนาคม 

สมยัก่อนกรงุสโุขทยั 

 จากการศกึษาและคน้ควา้ของนกัประวตัศิาสตร ์ โบราณคด ี ไดพ้บว่า จงัหวดัปราจนีบุรเีคย

เป็นหวัเมอืงเก่าแก่มาตัง้แต่โบราณตัง้แต่สมยัอาณาจกัรสุวรรณภูม ิ อาณาจกัรทวาราวด ี อาณาจกัรฟูนนั 

อาณาจกัรอศีานปรุะ อาณาจกัรลพบุร ี ซึง่แต่เดมิเคยมชีื่อตามหลกัศลิาจารกึว่า "เมอืงอวธัยปรุะ" "เมอืง

พระรถ" หรอื "เมอืงมโหสถ" ทัง้น้ี จากหลกัฐานรายงานของชุมนุมวฒันธรรมโบราณคด ีคณะโบราณคด ี

มหาวทิยาลยัศลิปากร" ไดบ้นัทกึไวด้งัต่อไปน้ี "…..เมอืงอวธัยปรุะ อําเภอศรมีหาโพธ ิ จงัหวดัปราจนีบุร ี

(ปจัจบุนัอยูใ่นอําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจนีบุร)ี …..นอกจากเมอืงโบราณและโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ขนาดใหญ่และสวยงาม อนัแสดงใหเ้หน็ถงึระดบัความเจรญิแลว้ ตําแหน่งทางภมูศิาสตร ์อนัเป็นทีต่ ัง้ของ

เมอืง ยงัแสดงใหเ้หน็ชดัมคีวามสาํคญัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการคมนาคม…..ในทางภูมศิาสตร ์

เมอืงน้ีตัง้อยูร่ะหว่างเสน้รุง้ที ่๑๓๐ ◌ํ ๕๓' ๓๐'' เหนือ และเสน้แวงที ่๑๐๑ � ๒๕ ' ตะวนัออก ตวัเมอืง

เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ค่อนขา้งร ี ….ภายในเมอืงมโีคกเนินทีเ่ป็นศาสนสถาน ทัง้ทีส่รา้งดว้ยศลิาแลงและ

อฐิหลายแห่ง ซึง่ลว้นมขีนาดใหญ่ ….บรเิวณเหล่าน้ีมเีศษกระเบือ้งเกลื่อนกลาด เศษกระเบือ้งทีพ่บมี

หลายสมยั นบัตัง้แต่สมยัทวาราวด ีลพบุร ีจนถงึสุโขทยัและอยธุยา…ทีเ่มอืงอวธัยปรุะน้ี การชลประทาน

เพื่อกกัน้ําไวใ้ชเ้จรญิมาก …..บรเิวณเมอืงอวธัยปรุะไดพ้บหลกัศลิาจารกึทีเ่นินสระบวั ตําบลโคกปีบ 

อําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจนีบุร ีมขีอ้ความว่า …..มหาศกัราช ๖๘๓ ปีฉลนูกัษตัร แรม ๑ คํ่า เดอืน ๗ 

วนัพธุ (ตรงกบั พ.ศ. ๑๓๐๔)" 

 จากหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัซากโบราณ ศาสนสถาน ตลอดจนทีต่ ัง้ตามตําแหน่งภูมศิาสตร์

ทาํใหเ้ป็นแนวทางสนันิษฐานไดว้่า เมอืงอวธัยปรุะ "เมอืงพระรถ" เมอืงมโหสถ หรอืเมอืงปราจนีบุรใีน

ปจัจบุนั ไดเ้กดิขึน้ในอาณาจกัรสุวรรณภูม ิเมือ่พระพุทธศาสนาล่วงมาได ้๓๐๐ ปี ประมาณพุทธศตวรรษ

ที ่ ๓ สมยัพระเจา้อโศกมหาราช กษตัรยิแ์ห่งอนิเดยี ไดจ้ดัส่งพระเถระ ๒ รปู คอื พระโสณะ และพระ-    

อุตระ เขา้มาเผยแพรพุ่ทธศาสนาในอาณาจกัรสุวรรณภมู ิ ลทัธหินิยาน ซึง่เป็นลทัธหิน่ึงในพุทธศาสนา 

จงึอุบตัขิ ึน้ในดนิแดนสุวรรณภมู ิ และเจรญิรุง่เรอืงสบืมาซึง่จะเหน็ไดจ้ากโบราณวตัถุต่างๆ เป็นตน้ว่า 

รปูธรรมจกัรและกวาง สถูปศลิา พระพุทธรปูปางต่างๆ อนัหมายถงึ อุเทสกิะเจดยี ์ตน้ศรมีหาโพธิ ์ซึง่ได้

พนัธุม์าจากเมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยี อนัหมายถงึ บรโิภคเจดยี ์ซึง่ประดษิฐานอยูใ่นเมอืงน้ี 



 ๓ 

ตลอดมา ต่อมาเมอืงอวธัยปรุะไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรฟูนันระยะหน่ึง จนกระทัง่จวบ

ถงึพุทธศตวรรษที ่ ๑๑ อาณาจกัรทวาราวดไีดม้อีํานาจในบรเิวณลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาโดยสบืเชือ้สายมา

จากอาณาจกัรสุวรรณภูม ิ และไดแ้ผ่อํานาจมาถงึเมอืงอวธัยปรุะ จนกระทัง่ในพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ 

อาณาจกัรทวาราวดถีงึจดุเสื่อม และล่มจมลง เมอืงอวธัยปรุะจงึตอ้งตกไปอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

อาณาจกัร 

อศีานปรุะ (อาณาจกัรเจนละ) และจากหลกัฐานการคน้พบศลิาจารกึทีบ่รเิวณเนินสระบวั ตําบลโคกปีบ 

อําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจนีบุร ี ซึง่จารกึเป็นตวัอกัษรขอมโบราณ จงึเป็นหลกัฐานยนืยนัว่าเมอืงอวธัย-

ปรุะ น่าจะมชีนชาตขิอมอาศยัอยูด่ว้ย และนบัถอืพุทธศาสนาลทัธมิหายาน เมอืงอวธัยปรุะในสมยัน้ีมี

สภาพเป็นหวัเมอืงใหญ่มคีวามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิและการปกครอง ทัง้ไดถ่้ายทอดคตคิวามเชื่อในพุทธ-

ศาสนาลทัธมิหายานและศาสนาพราหมณ์ นิกายต่างๆ เริม่แพรห่ลาย ดงันัน้พระพุทธรปูในลทัธมิหายาน

และรปูศวิลงึค ์ เทวสถาน อนัเป็นเครือ่งหมายแทนรปูเคารพตามคตคิวามเชื่อในสมยันัน้ จงึปรากฏ

รอ่งรอยทิง้ซากปรกัหกัพงัใหเ้หน็ดงัในปจัจบุนั นักประวตัศิาสตรโ์บราณคด ี กําหนดเรยีกศลิป

โบราณวตัถุทีข่ดุพบในจงัหวดัปราจนีบุร ี และแถบตะวนัออกของประเทศไทยว่า "กลุ่มของโบราณดงศรี

มหาโพธ"ิ ศลิปโบราณวตัถุดงักล่าวน้ีเป็นเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ เพื่อระลกึถงึพระพุทธเจา้ศาสดาแห่ง

พระพุทธศาสนา 

 ระหว่างพุทธศตวรรษที ่ ๑๔-๑๘ อาณาจกัรลพบุรเีริม่มอีํานาจขึน้ในดนิแดนสุวรรณภูม ิ

ต่อมาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรขอม ไดแ้ผ่ขยายอาณาเขตไปทัว่คาบสมุทรอนิ

โด-จนีตลอดแหลมสุวรรณภูม ิเมอืงอวธัยปรุะ หรอื เมอืงศรมีโหสถ จงึตกอยู่ภายใตอ้ํานาจดว้ย เขา้ใจว่า

ยงัคงความสําคญัอยูแ่ต่ไมอ่าจทราบสถานภาพทางการเมอืงและเศรษฐกจิไดแ้น่ชดั 

สมยัสโุขทยั 

 ในสมยัสุโขทยัไมพ่บหลกัฐานทางประวตัศิาสตรก์ล่าวถงึเมอืงอวธัยปรุะ (ศรมีโหสถ) หรอื

เมอืงปราจนีบุร ีเขา้ใจว่ามไิดม้คีวามสมัพนัธท์างการเมอืงกบัสุโขทยั หรอืยงัอยูใ่นอํานาจขอม แต่กไ็ดพ้บ

เครือ่งสงัคโลกในบรเิวณชุมชนโบราณ 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 เมือ่สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ (พระเจา้อู่ทอง) ทรงสถาปนากรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีของ

ไทยในปีพุทธศกัราช ๑๘๙๓ ทรงนําแบบแผนการปกครองและวธิกีารทหารมาจากกรงุสุโขทยั ทรง

กําหนดใหม้เีมอืงป้อมปราการด่านชัน้ในขึน้ สาํหรบัป้องกนัราชธานีทัง้ ๔ ทศิ และกําหนดใหเ้มอืง    

ปราจณิเป็นหวัเมอืงชัน้ในดา้นตะวนัออก ขึน้อยูใ่นอํานาจของเจา้พระยาจกัร ี ตําแหน่งสมหุนายก เมอืง 

ปราจณิ จดัเป็นหวัเมอืงชัน้โท เจา้เมอืงมบีรรดาศกัดิเ์ป็นชัน้พระยา  

 ต่อมาในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ พระองคท์รงไดป้รบัปรงุและเปลีย่นแปลง

การปกครองกรงุศรอียธุยาใหม ่ คอื ทรงจดัแบ่งออกเป็นหวัเมอืงชัน้นอก และหวัเมอืงชัน้ใน และแบ่งหวั

เมอืงออกเป็นชัน้ๆ คอื ชัน้เอก ชัน้โท ชัน้ตร ี และชัน้จตัวา เมอืงปราจณิ ถูกกําหนดใหเ้ป็นเมอืงจตัวา 

(ชัน้ ๔) ใชข้นุนางทีม่บีรรดาศกัดิ ์พระ หรอื พระยา ปกครอง 



 ๔ 

 ล่วงมาถงึสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ ทรงสรา้งเมอืงใหมข่ึน้หลายเมอืงดว้ยกนั เมอืง  

ปราจณิถูกตดัแบ่งแยกอาณาเขตจากเดมิจดัตัง้เป็นเมอืงใหมเ่พิม่ขึน้ คอื ทอ้งทีเ่ขตเมอืงปราจณิทางดา้น

ใต ้ กบัทอ้งทีเ่มอืงชลบุรดีา้นเหนือ ตัง้เป็นเมอืงใหม ่ คอื เมอืงฉะเชงิเทรา* ในสมยัสมเดจ็พระมหา-   

จกัรพรรดน้ีิ พระเจา้แปรกษตัรยิพ์ม่าไดย้กกองทพัมารกุรานไทย เกดิสงครามระหว่างไทยกบัพม่าหลาย

ครัง้ ฝา่ยพระยาละแวกถอืโอกาสทีไ่ทยมศีกึสงครามจงึยกกองทพัมากวาดตอ้นครอบครวัชาวเมอืงปรา- 

จณิ และหวัเมอืงดา้นตะวนัออกไปเป็นจาํนวนมาก หลงัจากสงครามพม่าสงบลงแลว้ สมเดจ็พระมหา-

จกัรพรรด ิ จงึโปรดใหพ้ระยาพะเยาเป็นแมท่พัยกทพัไปตเีมอืงละแวก พระยาละแวกเหน็ว่าจะสูไ้มไ่ดจ้งึ

ขอยอมรบัผดิ ยอมอ่อนน้อมขอเป็นเมอืงออกถวายเครือ่งบรรณาการ และนําครอบครวัชาวไทยทีก่วาด

ตอ้นไปจากเมอืงปราจณิกลบัคนื 

 ในสมยัของพระมหาธรรมราชา กรงุศรอียธุยาตกเป็นเมอืงขึน้ของพมา่ บา้นเมอืงบอบชํ้า

จากพษิสงคราม เขมรฉวยโอกาสส่งกองทพัมารกุรานหวัเมอืงต่างๆ ของไทยหลายครัง้ เมือ่พมา่ยก

กองทพัมาตกีรงุศรอียธุยาใน พ.ศ. ๒๑๒๘ พระยาละแวกไดย้กกองทพัมาช่วยโดยเดนิทางมาทางด่าน

เมอืง ปราจณิ ครัง้น้ีกองทพัพมา่แตกพ่ายไป ต่อมาพระยาละแวกเริม่เอาใจออกห่าง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 

๒๑๓๐ พระเจา้หงสาวด ีนนัทบุเรง ทรงยกกองทพัใหญ่เขา้โจมตกีรงุศรอียธุยาอกี ฝ่ายพระยาละแวกเมือ่

ทราบว่าไทยมศีกึกบัพมา่ จงึแต่งทพัเขา้มาตหีวัเมอืงทางภาคตะวนัออกของไทย ตเีมอืงปราจณิแตก 

พระยาศรไีสยณรงคแ์ละพระยาสหีราชเดโช ยกทพัออกไปตตีา้นทพัทางดา้นหณุมาน (ปจัจบุนัคอือําเภอ

กบนิทรบุ์ร ี จงัหวดัปราจนีบุร ี และทางด่านพระจารกึหรอืด่านพระกรศิ (เขา้ใจว่าอยู่ในเขตอําเภอวฒันา-

นคร จงัหวดัปราจนีบุร)ี และแลว้จงึยกทพักลบัมาตัง้มัน่อยู ่ณ เมอืงปราจณิ จนกระทัง่พมา่เลกิทพัแลว้จงึ

ยกทพักลบักรงุศรอียธุยา 

 ต่อมาในสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษตัรยิท์ีเ่ขม้แขง็ ทรง

รว่มกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถ พระอนุชา ปรบัปรงุกองทพัไทยใหเ้ขม้แขง็ หลงัจากสมเดจ็พระนเรศวรฯ 

ทรงประกาศอสิรภาพกรงุศรอียธุยาไม่ขึน้ต่อกรงุหงสาวดอีกีต่อไป ณ เมอืงแครง ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ พระ

ยาละแวกไดข้อเป็นไมตรกีบักรงุศรอียธุยา 

 พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชโปรดใหจ้ดัเตรยีมทพัเพื่อยกเขา้ตกีรงุกมัพชูา 

ทรงสัง่ใหเ้จา้เมอืงทางหวัเมอืงดา้นตะวนัออก ๔ หวัเมอืง คอื พระยานครนายก พระยาปราจณิ พระ

วเิศษเมอืงฉะเชงิเทรา และ พระสระบุร ี ตัง้ค่ายขุดค ู ปลกูยุง้ฉางลาํเลยีงไวท้ีต่ําบลทาํนบ และใหร้กัษา

ฉางขา้ว พ.ศ. ๒๑๓๖ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงยกทพัหลวงไปตเีมอืงละแวก ต่อมาโปรดให ้   

พระยาปราจณิ พระยานครนายก และพระวเิศษเขา้รว่มกระบวนทพัหลวง และโปรดใหพ้ระยาปราจนีตัง้

กองรวบรวมเสบยีงอาหารอยูท่ีเ่มอืงโพธสิตัวพ์รอ้มดว้ยทหาร ๓,๐๐๐ คน ในทีสุ่ดกส็ามารถตกีรงุกมัพชูา

เป็นผลสาํเรจ็ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชโปรดใหต้ัง้พธิปีฐมกรรม และประหารชวีติพระยาละแวก 

หลงัจากนัน้มาราษฎรเมอืงปราจณิกอ็ยูเ่ยน็เป็นสุข ไม่ถูกรบกวนจากพวกเขมรอกี 

 จวบจนถงึปลายสมยักรงุศรอียธุยา ในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ปรากฏว่า

เกดิเรือ่งยุง่ยากในการสบืราชสมบตั ิเน่ืองจากพระราชโอรสไมส่ามคัคปีรองดองกนั (โอรสทัง้ ๓ พระองค ์



 ๕ 

คอื สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนเสนาพทิกัษ์ เจา้ฟ้าธรรมธเิบศร ์ (เจา้ฟ้ากุง้) สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนอนุรกัษ์มนตร ี

(เจา้ฟ้าเอกทศั) และสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขนุพรพนิิต (เจา้ฟ้าอุทุมพร) และพระโอรสเกดิจากพระสนม ๔  

 
* ความน้ีปรากฏในหนงัสอืแสดงบรรยายพงศาวดารสยามของสมเดจ็กรมดาํรงราชานุภาพ 

พระองค ์คอื กรมหมื่นเทพพพิธิ กรมหมืน่จติสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมืน่เสพยภ์กัด)ี ต่อมา

พระราชโอรสองคใ์หญ่ คอื สมเดจ็เจา้ฟ้าธรรมธเิบศร ์ ไดร้บัพระราชอาญาใหป้ระหารชวีติเน่ืองจาก

ลกัลอบเป็นชูก้บัพระสนม ส่วนราชโอรสองคก์ลางคอื สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนอนุรกัษ์มนตร ี(เจา้ฟ้าเอกทศั) 

นัน้ พระปรชีาและพระอุปนิสยัไมเ่หมาะแก่การปกครองบา้นเมอืง โปรดใหอ้อกผนวชและทรงแต่งตัง้ให้

สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนพรพนิิตเป็นอุปราช เมือ่พระเจา้อยูห่วับรมโกศเสดจ็สวรรคต สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุน

พรพนิิต ทรงขึน้ครองราชย ์ ทรงพระนามว่า พระเจา้อุทุมพร ต่อมากรมหมืน่จติสุนทร กรมหมื่นสุนทร-

เทพ และกรมหมื่นเสพยภ์กัด ี คบคดิกนัช่วงชงิราชสมบตัแิต่ไมส่าํเรจ็ ถูกสาํเรจ็โทษดว้ยท่อนจนัทน์ 

หลงัจากนัน้พระเจา้อุทุมพรทรงถวายราชสมบตัใิหส้มเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนอนุรกัษ์มนตร ี ขึน้ครองราชยท์รง

พระนามว่า สมเดจ็พระเจา้เอกทศั หรอืเรยีกกนัว่าขุนหลวงขีเ้รือ้น ส่วนพระเจา้อุทุมพรเมือ่มอบราช

สมบตัใิหแ้ก่พระเชษฐาแลว้ กท็รงออกผนวชและก่อนทีก่รงุศรอียธุยาจะเสยีใหแ้ก่พมา่เป็นครัง้ที ่ ๒ ใน

พุทธศกัราช ๒๓๐๙ ปีจอ กรมหมืน่เทพพพิธิ ซึง่ถูกพระเจา้เอกทศั เนรเทศไปอยูเ่มอืงจนัทบุรไีดช้กัชวน

รวบรวมกําลงัจดักองทพัมาช่วยรบพมา่ซึง่ขณะนัน้กําลงัลอ้มกรงุศรอียธุยาอยู ่ กองทพัไดย้กกําลงัมาถงึ

เมอืง  ปราจณิ และใหน้ายทองอยูน้่อย เป็นแมท่พัหน้ายกพลไปตัง้มัน่อยู่ปากน้ําโยทะกา แขวงเมอืง

นครนายก ต่อมาพมา่ไดย้กกองทพัมาตทีพัหน้าของกรมหมืน่เทพพพิธิแตกพ่ายไป กรมหมืน่เทพพพิธิ

จงึเสดจ็หนีไปยงัเมอืงนครราชสมีา จากเหตุการณ์ทีก่รมหมืน่เทพพพิธิไดช้กัชวนกําลงัราษฎรไปรบกบั

พมา่ช่วย  กรงุศรอียธุยาและไดย้กกองทพัมาถงึเมอืงปราจณินัน้ คาดว่าบรรดาชายฉกรรจข์องเมอืงปรา

จณิ ซึง่มเีลอืดรกัชาตแิละเป็นนกัรบอยูแ่ลว้ คงอาสารว่มรบพม่าในครัง้น้ีดว้ยเป็นแน่แท ้

สมยักรงุธนบรีุ  

 หลงัจากกรงุศรอียธุยาเสยีแก่พมา่ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แลว้ พมา่ตัง้ใจจะมใิหไ้ทยตัง้ตวัไดอ้กี 

จงึเผาผลาญทําลายปราสาทราชวงั วดัวาอาราม ตลอดจนบา้นเรอืนของราษฎรเสยีหายยบัเยนิ ทัง้ยงั

กวาดตอ้นผูค้นเกบ็ทรพัยส์มบตัไิปจนหมดสิน้ กรงุศรอียธุยาซึง่เคยเป็นราชธานีของไทยทีย่นืยาวมา

หลายรอ้ยปี กถ็งึกาลพนิาศล่มจมนบัพระมหากษตัรยิป์กครองกรงุศรอียธุยารวมทัง้สิน้ ๓๔ พระองค ์

 จากขอ้ความตอนหน่ึงในพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ระบุว่า “…..พมา่ยกทพัเรอื

ออกไปตเีมอืงปราจณิแตก…..” กแ็สดงใหเ้หน็ว่า ในการสงครามครัง้น้ี เมอืงปราจณิตอ้งถูกพม่าทาํลาย

บา้นเมอืงดว้ย และคงกวาดตอ้นราษฎรไปดว้ยเป็นอนัมาก จากซากกําแพงเมอืงทีห่ลงเหลอือยูก่พ็อจะ

สนันิษฐานไดว้่า เมอืงปราจณิซึง่ถูกกองทพัพม่าบุกยดึเมอืงได ้คงถูกทาํลายเสยีหายยอ่ยยบัเช่นเดยีวกนั

กบักรงุศรอียธุยา 

 ในช่วงเหตุการณ์ก่อนการเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่ ๒ น้ี เมอืงปราจณิไดม้สี่วนเกีย่วพนักบั

เหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ คอื พระยาตาก ขณะนัน้เป็นพระยาวชริปราการ ไดร้วบรวมสมคัรพรรค

พวกทัง้ชาวไทยและชาวจนี ตฝีา่วงลอ้มของทหารพมา่ทีล่อ้มกรงุศรอียธุยาออกมาไดข้ณะหยดุประทบั 



 ๖ 

ณ บา้นพรานนก ความทราบถงึกองกําลงัของทหารพมา่ซึง่ตัง้มัน่รกัษาเมอืงปราจณิอยู่ทีบ่า้นบางคาง 

(ปจัจบุนัคอืบา้นบางคาง ตําบลรอบเมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบุร ี จงัหวดัปราจนีบุร)ี ซึง่อยูท่างทศิตะวนั-

ตกห่างจากตวัเมอืงปราจณิประมาณ ๒ กโิลเมตรเศษ จงึนํากําลงัไปปราบปราม ปะทะกบัทหารไทย-จนี 

ของพระยาตากทีอ่อกมาหาเสบยีงอาหาร ผลปรากฏว่าฝา่ยพระยาตากไดร้บัชยัชนะ ทาํใหพ้ระยาตาก

เป็นทีเ่ลื่อมใสของบรรดาชาวไทยทัว่ๆ ไป และเป็นทีย่าํเกรงของพม่า ตลอดจนหมูค่นไทยจากชุมนุม

ต่างๆ ต่อมาพระยาตากไดย้กกองทพัมาถงึเมอืงปราจณิ ขา้มแม่น้ําปราจนีบุรทีีด่่านกบแจะ (ปจัจบุนัคอื 

วดักระแจะ อําเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร)ี แลว้เดนิทพัตดัออกทางบา้นคูล้าํพนั (ตําบลคูล้าํพนั 

อําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจนีบุร)ี และหยดุพกัไพรพ่ลเพื่อหุงหาอาหารทางดา้นฟากตะวนัออกทีช่ายดง

ศรมีหาโพธ ิ (บรเิวณลานต้นโพธิ ์ อําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจนีบุร)ี หลงัจากนัน้กเ็ดนิทพัผ่านเมอืง

ฉะเชงิเทรา เมอืงชลบุร ี ต่อไปจนถงึเมอืงระยองเขา้ยดึเมอืงจนัทบุรไีดส้าํเรจ็ยดึเป็นทีม่ ัน่รวบรวมซ่องสุม

กําลงัเพื่อกูร้าชธานี กรงุศรอียธุยาคนืจากพม่า 

ทา้ยทีสุ่ดพระยาตาก* กร็วบรวมและปราบปรามชุมนุมต่างๆ จนราบคาบและสามารถกู ้     

อสิรภาพใหพ้น้จากอํานาจของพมา่ได ้ ดงันัน้ในวนัองัคาร แรม ๔ คํ่า เดอืน ๑ ตรงกบัวนัจนัทรท์ี ่ ๒๘ 

ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๓๑๑ พระยาตากจงึสถาปนากรุงธนบุรเีป็นราชธานีแทนกรงุศรอียธุยา และเสดจ็

ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นกษตัรยิค์รองกรงุธนบุร ี ทรงพระนามว่า สมเดจ็พระบรมราชาที ่ ๔ เมือ่

พระชนมายไุด ้๓๔ พรรษา ซึง่ปจัจบุนัไดถ้วายพระราชสมญาว่า สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

ในสมยักรงุธนบุรนีัน้ พระราชพงศาวดารหรอืประวตัศิาสตรไ์มไ่ดก้ล่าวถงึเหตุการณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัเมอืงปราจณิเหมอืนสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี ทัง้น้ี เพราะในสมยัของสมเดจ็พระเจา้

กรงุ ธนบุรหีรอืสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เป็นช่วงระยะฟ้ืนฟูประเทศ ตลอดช่วงรชัสมยัของพระองค์

ถา้ไมท่ําสงครามกบัพม่ากต็อ้งปราบปรามชุมนุมต่างๆ ของไทย เพื่อรวบรวมชาตไิทยใหเ้ป็นปึกแผน่ แต่

ในหนงัสอืประวตัศิาสตรช์าตไิทยของพระบรหิารเทพธานี ไดเ้ขยีนไวว้่าใน พ.ศ. ๒๓๑๒ พระรามราชา

เกดิผดิใจกบัพระนารายณ์ราชา พระรามราชากษตัรยิข์องเขมร จงึขอเขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารต่อ

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงโปรดฯ ใหพ้ระยาโกษาธบิด ี(ล่าย) ยก

ทพัไปปราบพระนารายณ์ราชา พระยาโกษาธบิดยีดึไดเ้มอืงพระตะบอง เสยีมราฐ กลบัมาไดใ้น พ.ศ. 

๒๓๑๓ ในการปราบเขมรครัง้น้ี เมอืงปราจณิซึง่เป็นหวัเมอืงชายแดนทางตะวนัออกคงถูกเกณฑช์าย

ฉกรรจไ์ปรว่มสงครามดว้ย นอกจากน้ียงัปรากฏในสําเนาทอ้งตรา พ.ศ. ๒๓๑๖ ว่า พระปราจณิบุรไีดม้ี

ทอ้งตราแจง้ว่าพม่าและลาวยกพลมาตัง้ทีต่ําบลท่ากระเลบ็นอกด่านพระจารกึ จงึไดโ้ปรดใหเ้กณฑท์พัหวั

เมอืงต่างๆ ในภาคกลางและภาคตะวนัออกไปช่วยรบ จงึอาจสรุปไดว้่าเมอืงปราจณิคงไดร้บัการบูรณะ 

ในฐานะเป็นหวัเมอืงหน้าด่านทางตะวนัออกของกรงุธนบุร ีและคงอยูใ่นฐานะเมอืงหน้าด่านทางดา้นเขมร

จวบจนสิน้สมยักรุงธนบุร ี

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัตอนตน้ของกรงุรตันโกสนิทรเ์ป็นราชธานีของไทย ไมม่เีหตุการณ์สําคญัเกีย่วขอ้ง

กบัเมอืงปราจณิมากนกั ทัง้น้ีเพราะเขมรถูกญวนรกุราน และกองทพัไทยกป็ราบปรามเขมรจนราบคาบ 

จะมกีแ็ต่ในช่วงทีก่รงุธนบุรเีกดิเหตุการณ์จราจล เพราะเมือ่สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึทรงเสดจ็



 ๗ 

กลบักรงุธนบุรเีพื่อปราบปรามการจราจลและจดัการพระนครนัน้ เจา้พระยาสุรสหีใ์หก้องทพัไปลอ้มกรม

ขนุอนิทรพทิกัษพ์ระราชโอรสของสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรไีวท้ีเ่มอืงพุทธไธเพชร แต่กรมขนุอนิทร-

พทิกัษ์สามารถตหีกัออกจากทีล่อ้มได ้ยกกําลงัหนีไปเมอืงปราจณิ ต่อมาถูกจบักุมไดแ้ละถูก 

ประหารชวีติ สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ ทรงปราบดาภเิษกขึน้ครองราชยเ์ป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่ง

ราชวงศจ์กัร ีทรงยา้ยราชธานีจากกรงุธนบุรมีาเป็นกรุงรตันโกสนิทรแ์ละไดม้กีารถวายพระนามว่า  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  

 จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ถงึเหตุการณ์ในประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงปราจณิ ในสมยั     

รตันโกสนิทรก์ไ็ม่มเีหตุการณ์สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงปราจณิมากนกั ทัง้น้ีเมอืงปราจณิเป็นเมอืงหน้า

ด่านทางตะวนัออกทีจ่ดัว่าสําคญั เพราะเป็นทางผ่านในการเดนิทพัไปมาระหว่างการสงครามไทยกบั

เขมร คอื เขมรคอยหาโอกาสและจงัหวะทีไ่ทยอ่อนแอ หรอืเกดิความจลาจลวุ่นวายในบา้นเมอืง ยก

กองทพัมาซํ้าเตมิและกวาดตอ้นผูค้นบรเิวณหวัเมอืงชายแดนไทย ซึง่จากเหตุผลน้ีคาดว่าครอบครวัและ

ราษฎรไทยในเมอืงปราจณิ กค็งจะถูกกวาดตอ้นไปบา้งและในกรณทีีไ่ทยยกกองทพัไปปราบปรามเขมร 

เน่ืองจากเขมรแขง็เมอืงบา้ง เขมรทะเลาะววิาทกนัเองบา้ง ราษฎรในเมอืงปราจณิกต็อ้งถูกเกณฑไ์ปรบ

ดว้ย สาํหรบัเมอืงปราจณิมดี่านสําคญัอยูด่่านหน่ึงคอื "ด่านหณุมาน" (ในเขตอําเภอกบนิทรบุ์ร ี จงัหวดั

ปราจนีบุร)ี เป็นด่านหน้าสาํหรบัคอยป้องกนัเขมรทางดา้นตะวนัออก คาํว่าหณุมาน เป็นทัง้ชื่อด่านและ

แควลาํน้ําหณุมาณดว้ย เป็นแควน้อยทีคู่่กบัแควใหญ่ เรยีกว่า "แควพระปรง" สาํหรบัด่านหณุมานน้ี

สนันิษฐานว่าตัง้มาก่อนสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๓ แหง่ราชวงศจ์กัร ี เพราะ

ในสมยัน้ีไดย้กฐานะด่านหณุมานตัง้เป็นเมอืงกบนิทรบุ์รขีึน้ (ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เปลีย่นเป็นอําเภอกบนิทร-์

บุร)ี และในสมยัรชักาลที ่ ๓ น้ี โปรดใหย้กฐานะบา้นทีเ่ป็นชุมชนหนาแน่นเป็นเมอืง ขึน้กรมมหาดไทย 

คอื เมอืงประจนัตคาม เมอืงกบนิทรบุ์ร ีเมอืงอรญัประเทศ เมอืงวฒันานคร ฯลฯ 

 และเมือ่ครัง้เจา้อนุวงศ ์นครเวยีงจนัทน์ เป็นกบฏในสมยัรชักาลที ่๓ ราว พ.ศ. ๒๓๖๘ ทรง

โปรดใหก้รมหมืน่สุรนิทรร์กัษ์ เป็นจอมทพัไปปราบปราม กรมหมืน่สุรนิทรร์กัษ์ไดต้ัง้ประชุมพลทีเ่มอืง 

ปราจณิและยกกองทพัไปปราบเจา้อนุวงศ ์เมอืงเวยีงจนัทน์ เป็นผลสาํเรจ็ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดใหเ้จา้พระยาบดนิทรเ์ดชา 

(สงิห ์ สงิหเสนี) เป็นแมท่พัยกไปตเีมอืงเขมร ในการเดนิทพัครัง้น้ี กองทพัไดเ้ดนิทางออกจากพระนคร 

ผ่านบา้นบวัลอยและหยดุทพัพกักองเกวยีนอยูท่ีบ่า้นบวัลอยแห่งน้ี และเดนิทางต่อไปโดยพกัทีบ่า้น

กระโดน อําเภอกบนิทรบุ์ร ีโดยไดต้ดัถนนจากกบนิทรบุ์รไีปจนถงึเมอืงพระตะบอง เมือ่เสรจ็ศกึเขมรแลว้ 

เจา้พระยาบดนิทรเ์ดชาไดส้รา้งวดัขึน้ทีบ่า้นกระโดน อําเภอกบนิทรบุ์ร ีใหช้ื่อว่า "วดัพระยาทํา" (ปจัจบุนั

กย็งัคงอยูใ่นอําเภอกบนิทรบุ์ร ี จงัหวดัปราจนีบุร)ี และบรเิวณทีเ่ดนิทพัมาถงึบรเิวณทีต่ ัง้วดัแจง้ใน

ปจัจบุนั กเ็ป็นเวลารุง่แจง้พอด ีจงึไดส้รา้งวดัขึน้ในบรเิวณดงักล่าว เรยีกว่า "วดัแจง้" (ปจัจบุนักย็งัคงอยู่

ในอําเภอเมอืงปราจนีบุร ี จงัหวดัปราจนีบุร)ี สาํหรบับรเิวณทีห่ยดุพกัเกวยีนทีบ่รเิวณบา้นบวัลาย ให้

สรา้งวดัขึน้เรยีกว่า “วดัโรงเกวยีน” (ปจัจุบนัคอื วดัอุดมวทิยาราม (โรงเกวยีน) แลว้จงึยกกองทพักลบั

พระนคร สาํหรบัถนนทีต่ดัจากกบนิทรไ์ปจนถงึเมอืงพระตะบองเพื่อไปปราบเขมรนัน้ บดัน้ียงัคงอยู่ 

เรยีกว่า “ถนนเจา้พระยาบดนิทร”์ 



 ๘ 

                 ในปีพุทธศกัราช ๒๔๒๑ รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมอืง   

ปราจณิมฐีานะเป็นหวัเมอืงชัน้ตร ี บรรดาศกัดิข์องเจา้เมอืงคอื “พระ” ทรงกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยา

กระสาปน์กจิโกศล (โหมด อมาตยกุล) มาควบคุมการทาํเหมอืงทองทีต่ําบลบ่อทอง อําเภอกบนิทรบุ์ร ี

จงัหวดัปราจนีบุร ี และโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงปรชีากลการ (สาํอาง อมาตยกุล) ผูบุ้ตร เป็นขา้หลวงเมอืง 

ปราจณิ ต่อมาไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระปรชีากลการ เพื่อช่วยทาํเหมอืงทองคาํ พระปรชีา

กลการไดส้มรสกบั มสิแฟนน่ี น๊อกซ ์ธดิาของเซอรโ์ธมสั ยอรช์ น๊อกซ ์กงสุลองักฤษประจาํประเทศไทย 

ต่อมาพระปรชีากลการถูกราษฎรรอ้งทุกขต่์อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัว่าฉ้อโกงเงนิหลวง กระทาํ

ทารณุกรรมราษฎรดว้ยความไมเ่ป็นธรรมหลายประการ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงตัง้

คณะกรรมการตุลาการขึน้ชําระความ ปรากฏว่าพระปรชีากลการมคีวามผดิตามทีร่าษฎรรอ้งเรยีน จงึจบั

ตวัพระปรชีากลการสอบสวน เซอรโ์ธมสั ยอรช์ น๊อกซ ์ขอรอ้งใหร้ฐับาลปล่อยตวัพระปรชีากลการ แต่ไม่

เป็นผลสาํเรจ็ จงึโทรเลขเรยีกเรอืรบองักฤษเขา้มาในน่านน้ําไทยเพื่อขม่ขู่รฐับาล รฐับาลไทยจงึส่งคณะ

ทตูพเิศษออกไปเจรจาความกบัรฐับาลองักฤษ รฐับาลองักฤษเหน็ว่าการกระทําของกงสุลองักฤษประจาํ

ประเทศไทยไมเ่ป็นการสมควร จงึเรยีกเรอืรบกลบัและมคีาํสัง่ใหเ้ซอรโ์ธมสั ยอรช์ น๊อกซ ์ พน้จาก

ตําแหน่งกงสุลองักฤษประจาํประเทศไทย ดงันัน้คณะลกูขนุตุลาการของศาลไทยจงึพพิากษาลงโทษ

ประหารชวีติประปรชีากลการ และจาํคุกสมคัรพรรคพวกอกีหลายคน 

                  พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ปฏริปู

การปกครองประเทศไทย ส่วนภาคเป็นระบบมณฑล เทศาภบิาล มณฑลปราจนีมทีีต่ ัง้ทีบ่ญัชาการ

มณฑลอยูท่ีเ่มอืงปราจนีบุร ีมหีวัเมอืงขึน้อยูใ่นความปกครอง คอื เมอืงนครนายก เมอืงฉะเชงิเทรา เมอืง

ชลบุร ีมพีลตร ีพระยาฤทธิร์งคร์ณเฉท (ศุข ชโูต) เป็นขา้หลวงเทศาภบิาลคนแรก 

                  ในสมยันัน้เมอืงปราจนีบุรมีทีีบ่ญัชาการมณฑลเป็นตกึ ๒ ชัน้ ๔ หลงั หนัเขา้บรรจบกนั

เป็น ๔ เหลีย่ม รปูคลา้ยศาลายทุธนาธกิาร กวา้งขวางมาก ระหว่างกลางสามารถปลกูตน้ไมท้ําเป็น

สนามได ้

                  สาํหรบัการปกครองในสมยันัน้ เมอืงปราจนีบุรแีบ่งเขตการปกครองเป็น ๕ อําเภอ ๓ 

สาขา คอื  

                  ๑. อําเภอเมอืง 

                  ๒. อําเภอบา้นสรา้ง 

                  ๓. อําเภอศรมีหาโพธ ิแยกสาขาเป็นอําเภอท่าประชุม 

                  ๔. อําเภอประจนัตคาม 

                  ๕. อําเภอกระบลิ แยกสาขาเป็น อําเภอวฒันา ๑ อําเภอสระแกว้ ๑ 

                  ในสมยัรชักาลที ่๕ ทรงโปรดใหส้รา้งทางรถไฟสายตะวนัออกจากสถานีกรุงเทพ  

(หวัลาํโพง) ถงึสถานีแม่น้ํา จงัหวดัฉะเชงิเทรา) ต่อมาในรชักาลที ่ ๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงสรา้งต่อจนถงึสถานีอรญัประเทศ จงัหวดัปราจนีบุร ี

                  ในสมยัรชักาลที ่ ๖ ทรงตัง้กรมทหารราบที ่ ๑๙ ขึน้ โดยจดัสรา้งอาคารทหารทางดา้นทศิ

ตะวนัออกของศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า (บรเิวณรมิเรอืนจาํในปจัจบุนั) ถงึคลองดกัรอบ (ซึง่เป็นสถาน



 ๙ 

ทีต่ ัง้โรงเรยีนอนุบาลปราจนีบุร ี โรงเรยีนปราจนีกลัยาณ ี โรงเรยีนปราจณิราษฎรอํารงุ และ

วทิยาลยัเทคนิคปราจนีบุรใีนปจัจบุนั) ต่อมาไดย้า้ยกรมทหารไปตัง้ใหมท่ีด่งพระรามใหช้ื่อว่า “ค่ายจกัร

พงษ์” มณฑลทหารบกที ่ ๒ เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่สมเดจ็เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวง

พษิณุโลกประชานารถ 

                   พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงใหเ้ปลีย่นจาก “เมอืง” เป็น “จงัหวดั” และ

ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดม้กีารยบุเลกิมณฑลปราจนี ดงันัน้ในทาํเนียบรายชื่อจงัหวดัในประเทศไทย จงึ

ปรากฏเป็น “จงัหวดัปราจนีบุร”ี ซึง่หมายถงึเมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัปราจีนบรีุ. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพห์อรตันชยัการ    

พมิพ,์ ๒๕๒๙. 


